
 
 

  
 

รายงานการสํารวจขาวโพดเลี้ยงสัตว สมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย 
จังหวัดเพชรบูรณ – จังหวัดนครสวรรค  

ระหวางวันท่ี 1 – 2 สิงหาคม 2561 
 

 รายนามผูเขารวมสํารวจผลผลิตขาวโพดและพืชไร 
 

 1.    นายมนตชัย  ศรีชัยยงพานิช    ประธานกิตติมศักดิ ์
 2.    นายสมชาย  ศรีจิรารตัน    ประธานกิตติมศักดิ ์
 3.    นายประวิทย อริยะวัฒนกุล    นายกสมาคม 
 4.    นายวีระ ไมเต็ง     อุปนายกสมาคม   
 5.    นายชวลิต ตั้งอริยกุล     เลขาธิการ 
 6.    นายศุภสิทธ์ิ  ศิริเศรษฐ    กรรมการ 
 7.    นายนภสินธุ สินธนาพรชัย    ตัวแทนสํารอง (กรรมการ) 
 8.    นายบพิตร สุวรรณ     ตัวแทนสํารอง (กรรมการ) 
 9.    นายณรงคศักดิ์ โชวใจมีสุข    สมาชิก และคณะอนกุรรมการสํารวจฯ 
 10.  นางสาว นพภาภรณ ชัยศิรินิรันดร   ผูเขารวมสํารวจ 
 11.  นางวันรกั  บุญอินทร      ผูจัดการสมาคม   
 12.  นางจตุพร  ทองศรีคํา      เจาหนาท่ีการเงิน 
 13.  นายชาคริต  อิทธิเดชรัตน    เจาหนาท่ีขอมูลและสถิติ 

 
 
 
 
 



จังหวัดเพชรบูรณ 
 

แหลงขอมูล : หางหุนสวนจํากัด นิยมชัยพืชผล  
 

 
 

 

การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในเขตพ้ืนท่ีบานเขาพลวง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ            
ปนี้เกษตรกรมีการปลูกขาวโพดเพ่ิมขึ้นมากกวาปท่ีแลว เนื่องจากขาวโพดไดราคาดี 

ในดานผลผลิตตอไรของขาวโพดเล้ียงสัตวท่ีเกษตรกรปลูกในเขตนี้ไดเฉล่ียอยูท่ี 1,600 ก.ก./ไร 
(ฝกสด ความช้ืน 30%) เนื่องจากปนี้มีฝกตกสมํ่าเสมอ โดยผลผลิตตอไรจะขึ้นอยูกับแตละพ้ืนท่ี และการไดรับ
น้ําฝน และปุยท่ีถูกตองตามความตองการของดินเมล็ดพันธุ ท่ี เกษตรกรในพ้ืนท่ีนิยมใชไดแก  CP 303,                                           
CP 640 สําหรับผลผลิตในปนี้คาดวามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวย และปริมาณน้ําเพียงพอ  

สําหรับราคารับซ้ือขาวโพดท่ีทางรานรับซ้ือเปนเมล็ด ความช้ืน 14.5 % ราคาอยูท่ี 8.10 บาท/ก.ก. 
และขาวโพดฝก ความช้ืน 30% ราคาอยูท่ี 4.20 บาท/ก.ก.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหลงขอมูล : บริษัท สหฟารม จํากัด (โรงงานอาหารสัตวและไซโล ตําบลหนองแจง) 
 

 
 

ประวัติความเปนมา 
โรงงานอาหารสัตวและไซโล (หนองแจง) บริษัท โกลเดนไลน บิสซิเนส จํากัด ท่ีตั้งโรงงาน  

99/9 หมูท่ี ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณไดเริ่มกอสรางตั้งแตปลายป พ.ศ. 2546 (2003) 
และไดเริ่มดําเนินการผลิตอาหารตั้งแตเดือนเมษายน 2547 (2004) เปนตนมา และ พ.ศ. 2554 ไดมีการขยาย
โรงงานผลิตท่ี 2 
นโยบายความปลอดภัยในการผลติสินคา (FOOD SAFETY POLICY) 

กิจการอาหารสัตวและไซโล (หนองแจง) บริษัท โกลเดนไลน บิสซิเนส จํากัด มีความมุงม่ัน
ผลิตอาหารสัตว  ใหมีคุณภาพปลอดภัย ปราศจากอันตรายทางชีวภาพ เคมี กายภาพ ตามขอกฎหมายสากล 
และขอกําหนดลูกคา ทําใหอาหารสัตวสําเร็จรูปชนิดเม็ดสําหรับเล้ียงไกเนื้อ ไกพันธุ มีความปลอดภัย เพ่ือเปน
ผลิตภัณฑไกท่ีมีความปลอดภัยสูผูบริโภค  
ขอบขาย 

ครอบคลุมตั้งแตการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บรักษา กระบวนการผลิต อาหารสัตวสําเร็จรูปชนิด
เม็ดสําหรับไกเนื้อและไกพันธุ สงมอบ ใหมีคุณภาพและความปลอดภัยตอลูกคา โดยอันตรายท้ัง 3 ดาน              
เริ่มการพิจารณาตั้งแตวัตถุดิบ ไปถึงขั้นตอนสุดทายของการผลิตเปนอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดสําหรับไกเนื้อ
และไกพันธุ รวมถึงการสงมอบใหกับลูกคา  
ปริมาณรับซ้ือขาวโพดใชผลิตอาหารสัตว 

1. โรงงานอาหารสัตวหนองแจง  300,000  ตัน  ตอป 
2. โรงงานอาหารสัตวลํานารายณ  250,000  ตัน  ตอป 
3. โรงงานอาหารพัฒนานิคม  250,000  ตัน  ตอป 
     รวม    800,000  ตัน  ตอป 

การจัดเกบ็  
มีไซโลท้ังหมด 10 ถัง ความจุสามารถเก็บไดถังละ 5,000 ตัน แตบรรจุจริงเพียงถังละ

ประมาณ 4,800 ตัน โกดังเก็บไดประมาณ 60,000 – 70,000 ตัน มีเครื่องกรองอากาศ มีการอบยาโดยการอบใช
วิธีปดโกดังและใสยาไปตามทอดักยาท่ีจะอบซ่ึงตัวยาจะไมสัมผัสกับเมล็ดพันธุ ใน 1 เดือนจะใชขาวโพด
ประมาณ 40,000 – 50,000 ตัน   อะฟลาทอกซินไมเกิน 20 % เกรดเขา เบอร 3 และเบอร 4 



แหลงขอมูล :  หางหุนสวนจํากัด สยามคอรนโปรดักส 
 

  
 

การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดยังคงทรงตัว  
แตคาดวาผลผลิตนาจะเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดขอมูลท่ีไดจากเกษตรจังหวัดตัวเลขอยู ท่ีประมาณ                       
749,000 กวาไร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบางสวนไมมีขอมูลลงไวในเกษตรจังหวัด เพราะปลูกตามทองรองสวนอยู ท่ี              
ประมาณ 10 – 15 % 

ในสวนของอําเภอหนองไผ พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเทาเดิม ปนี้ทางรานไมมีนโยบาย
การสงเสริมใหปลูกถ่ัวเขียว เนื่องจากมีสตอกถ่ัวเขียวคงเหลือในโกดังของพอคาพืชไรท่ีเก็บถ่ัวเขียวไวเปน
จํานวนมาก ดังนั้นทางรานจึงมีนโยบายสงเสริมการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูการทํานาป ซ่ึงคาดวาแนวโนม
ผลผลิตขาวโพดในฤดูหลังนาจะเพ่ิมขึ้น   

สําหรับราคาขาวโพดเล้ียงสัตวปนี้มีราคาสูงขึ้น ทําใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการปลูก แตยังมี
เกษตรกรบางสวนยังคงปลูกมันสําปะหลังเพราะใชตนทุนในการปลูกนอยกวาการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว  

ราคาขาวโพดท่ีเกษตรกรขายไดในปท่ีผานมาอยูท่ีประมาณ  8.00 บาท/ก.ก.  ขาวโพดเมล็ด 
ความช้ืน 14.5% 
 

 



จังหวัดนครสวรรค 
 

แหลงขอมูล : ราน กันเองพานิช 
 

 
 

การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในเขตพ้ืนท่ีอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค อําเภอตากฟาเปน
แหลงขาวโพดตนฝนเกษตรกรจะเริ่มปลูกในชวงตนเดือนเมษายน และเก็บเกี่ยวในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  
ในปนี้ขาวโพดมีผลผลิตลดลง จากเดิมปท่ีแลวปลูกขาวโพดไดผลผลิตประมาณ 1,500 ก.ก./ไร แตปนี้ลดลงเหลือ
ประมาณ 1,000 ก.ก./ไร เพราะมีขาวโพดเสียหายประมาณ 30% เนื่องจากประสบปญหาภัยแลง  

ปจจุบันทางรานเริ่มอบขาวโพดไดประมาณ 1 สัปดาห ทางรานรับซ้ือขาวโพดเล้ียงสัตวจาก
เกษตรกรเปนถัง ๆ ละ 15 ก.ก. ความช้ืนอยูท่ี 38 – 40 % ราคาอยูท่ีถังละ 83 - 85 บาท/ถัง และทางรานจะไมรับซ้ือ
ขาวโพดออนท่ีเก็บไมไดตามอายุ 

ในปนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวขาวโพดไมไดตามอายุ เพราะมีพอคาตางถ่ินมาแยงรับซ้ือขาวโพด
ในพ้ืนท่ี  การท่ีเกษตรกรขายขาวโพดไมสมบูรณเต็มท่ี ทําใหคุณภาพการอบของเมล็ดไมดี เนื่องจากมีความช้ืน
ในเมล็ดสูง และไมสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 



แหลงขอมูล :  สมาคมการคาพืชไร จังหวัดนครสวรรค 
 

 
 

การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค ปนี้ขาวโพดมีผลผลิตลดลงเนื่องจาก
ประสบปญหาภัยแลง มีการปลูกขาวโพดหลังนาเล็กนอยโดยสวนมากจะปลูกท่ีอําเภอลาดยาว 

การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ปนี้พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดเทาเดิม
ไมเพ่ิมขึ้น แตมีการปลูกมันสําปะหลังเพ่ิมขึ้น การปลูกขาวโพดหลังนามีนอย เนื่องจากสภาพดินไมสมบูรณ
ไมเหมาะแกการปลูกขาวโพด  

 

 


